
َما َسِمَع َهْيَعًة َأْو َفْزَعًة َطاَر َعَلْيِه ،  ِه ، َيطِيُر َعَلٰى َمْتنِِه، ُكلَّ »ِمْن َخْيِر َمَعاِش النَّاِس َلُهْم ، َرُجٌل ُمْمِسٌك ِعنَاَن َفَرِسِه فِي َسبِيل اللّٰ
َعاِب ، َأْو َبْطِن َواٍد ِمْن َهِذِه األَْوِدَيِة ، ُيِقيُم  ِه ، َأْو َرُجٌل فِي ُغنَْيَمٍة ، فِي َرْأِس ُشْعَبٍة ِمْن َهِذِه الشِّ َيْبِغي اْلَقْتَل َواْلَمْوَت ِمْن َمَظانِّ

ُه َحتَّٰى َيْأتَِيُه اْلَيِقيُن ، َلْيَس ِمَن النَّاِس إاِل فِي َخْيٍر« رواه مسلم والبيهقي َكاَة ، َوَيْعُبُد َربَّ الَة ، َوُيْؤتِي الزَّ الصَّ
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وم�ن�ه�م العم الفاضل ،  القائم بمقام أجداده في محاس�ن 
األمور،  السيد الشريف عبدالّله بن حامد الباّر،  القائم بالسعي 
بي�ن القبائل والحض�ر بالصاح والف�اح ،  وخاصًة أن َمقام  
اإلم�ام عمر البار  ق�د آَل إليه ، فقام باألمر خي�ر قيام ،  وظهر 
ف�ي ذلك المق�ام باإلكرام واإلنعام ،  وكان لس�يدي الوالد به 
االتص�ال التام ،  خال زيارته عام 1392 ،  مع جملة الدعاة 
العلم�اء الذين وفدوا إلى دوعن للدعوة والتذكير  ،  كما كان 
لسيدي الوالد به اتصاٌل أوسُع وأرحُم بعد التقائهما في مدينة 

ُج�دة ،  وذلك خال حضور س�يدي الوال�د الحضرة المباركة التي تقام بمنزله كل عش�ية 
ثاث�اء إحي�اًء للحضرة المتواَرث�ة عن اإلم�ام عمر البار 
رحم�ه الّله تعالى ،  كما ق�وي االتصال وازداد االرتباط 
بعد زواج الفقير كات�ب الترجمة لدى الحبيب المذكور 
بإش�ارة الحبي�ب عبدالق�ادر بن أحمد الس�قاف ،  حيث 

صار االرتباط أقوى وأمتن.
وقد أهدى سيدي الوالد وهو على فراش المرض من 
ش�هر ش�عبان 1402 مس�بحته الخاصة التي كان يس�بح 
بها في س�ريره بالمستش�فى للحبي�ب عبدالّله بن حامد،  
وذل�ك في آخر زي�ارة قمنا به�ا له في غرفته بمستش�فى 
س�ليمان فقي�ه بمدينة جدة ،  وقد أخبرن�ا في ذلك بقوله 
:»البارحة حصل المقصود« وكأنه رحمه الّله كان يعني أنه ظهر له في المنام ش�يٌء مبش�ٌر، 

ول�م نفطن إل�ى اإلش�ارة بالوف�اة إال بع�د موته 
رحمه الّله تعالى . 

وق�د كان مي�اد الع�م عبدالّله بن حام�د البار 
بالقرين من وادي دوعن س�نة 1325 وأخذ عن 
جملٍة م�ن علم�اء حضرموت ، وق�د ترجمنا له 
ترجمًة مفردًة سميناها »ندى األزهار في ترجمة 

ش�يخنا الحبي�ب عبدالله بن حام�د البار«  ، وكانت وفاته ضحى ي�وم الثاثاء غرة جمادى 
األول عام 1418 بمنزله الكائن بجدة ، وكان ذلك اليوم موافقًا ليوم إقامة الحضرة بمنزله 
، ونق�ل بع�د المغرب إلى مكة المكرمة بع�د أن ُصلي عليه بجدة ، ث�م صلي عليه بالحرم 

المكي ، ثم نقل إلى الحجون ودفن بها ، رحمه الّله رحمة األبرار .
متت بترصف من »قبس�ات النور يف إيضاح حياة سيدي الوالد الداعي إىل اهلل احلبيب عيل بن 

أيب بكر املشهور« لنجله احلبيب أيب بكر العدين ابن عيل املشهور حفظه اهلل .
وقد ترجم له ابن أخيه الس�يد حس�ن بن حس�ين بن حام�د البار في كتاب�ه »منتقى أخبار 
الس�ادة األب�رار مم�ن خدم مق�ام الحبيب عمر ب�ن عبد الرحم�ن البار« ، وذك�ر فيها بعض 

أعماله الجليلة في إخماد الفتن جزاه الله خيرًا .
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عند استقراء نصوص الركن الرابع من أركان الدين نجد للخيل حضورًا َبيِّنًا ، ففيام  
رواه الطرباين قراءٌة نبويٌة لتاريخ للفتوحات اإلسامية بمحورهيا: حمور نرش اإلسام 
بالدعوة، وحمور الفتوحات اإلسامية التي اعتمدت عىل عنرص اخليل »يظهر اإلسالم 
حتى ختتلف التجار يف البحر ، وحتى ختوض اخليل يف سبيل اهلل ، ثم يظهر قوم يقرأون 
القرآن يقولون : من أقرأ منا ؟ من أعلم منا ؟ من أفقه منا ؟« ثم قال ألصحابه : »هل 
يف أولئك من خري ؟« قالوا: اهلل ورسوله أعلم ، قال : »أولئك منكم ، من هذه األمة ، 

أولئك هم وقود النار« .
ث�م تتوال�ى الروايات عل�ى رصد دور الخيل ف�ي آخر الزمان، ففيم�ا رواه الحاكم 
أثر عن علي بن أبي طالب في المرحلة الس�فيانية في وقعة قرقيس�ياء : »وتقبل خيل 
الس�فياني ف�ي طلب أهل خراس�ان ، ويقتلون ش�يعة آل محمد صلى الل�ه عليه وآله 

وسلم بالكوفة، ثم يخرج أهل خراسان في طلب المهدي«.
وفيما رواه مس�لم عن مرحلة الدجال بياٌن لش�رف ألوانها »فجاءهم الرصيُخ ؛ إنَّ 
الدج�اَل ق�د خلَّفهم يف ذرارهِيم . فريُفض�ون ما يف أيدهيم . ويقبل�ون . فيبعثون عرشَة 
ف�وارٍس طليع�ًة ، إين ألعرف أس�اَءهم ، وأس�اَء آبائِهم ، وألواَن خيوِل�م . هم خرُي 

فوارٍس عىل ظهِر األرِض يومئٍذ . أو من خرِي فوارٍس عىل ظهر األرِض يومئٍذ«.
وفي�ام رواه احلاكم عن عبداهلل بن مس�عود مقارنٌة ألس�عار اخلي�ل : يف مرحلتنا التي 
اعُة  نعيشها اليوم  ، ثم يف العهد العيسوي عندما تنترش الربكة يف األرض: »ال تقوُم السَّ
جِل باملعرفِة، وحتَّى تتَّجَر املرأُة  جُل عىل الرَّ َم الرَّ حتَّى ُتتَّخَذ املساجُد طرًقا، وحتَّى يسلِّ

وَزوُجها، وحتَّى تغُلَو اخليُل والنِّساُء، ثمَّ ترُخَص فال َتغلو إىل يوِم القيامِة«.
وعند ابن أيب شيبة ربٌط للمدة التي بعدها بأعامر اخليل ، من حديث طويل يف أسئلة 
حذيفة: قلُت: فام بعد عيسى ابن مريم عليه السام؟ قال: »ما لو أن رجال أنتج فرسا 

مل يركب ظهرها حتى تقوم الساعة«. 
وفي�ام رواه املن�ذري م�ن حدي�ث طويل بي�اٌن لرشفها يف ع�امل األبد : »إنَّ ِم�ن نعيِم 
م ُيْؤَتْوَن يف اجلنَِّة بَخيٍل ُمرَسجٍة  م يَتزاَورون عىل املطاَي�ا والنُُّجِب ، وأنَّ أه�ِل اجلنَِّة ؛ أنَّ
مٍة، ال تروُث وال تبوُل ، فريَكبونا ، حتَّى ينَتهوا حيُث شاَء اهللُ عزَّ وجلَّ ، فتأتيِهم  ُملجَّ
�حابِة ؛ فيه�ا ما ال ع�ٌن رَأت ، وال أذٌن س�ِمَعت ، فيقولوَن : أمطِ�ِري عَلينا ،  مث�ُل السَّ
ف�ا ي�زاُل املطُر عليِهم حتَّى ينتهَي ذل�َك فوَق أمانيِّهم ، ثمَّ يبع�ُث اهللُ رحًيا غرَي مؤذيٍة ، 
فَتنس�ُف ُكثباًنا ِمن املس�ِك َعن أياِنم وَعن ش�ائِلهم ، فيأخُذ ذلَك املِس�ُك يف َنوايص 
خيوِلم ، ويف َمعاِرفِها ، ويف رؤوِس�هم ، ولكلِّ رجٍل منهم ُجٌَّة عىل ما اش�َتهت َنفُسه ، 

ُق ذلَك املِسُك يف تِلك اجِلاِم ، ويف اخَليِل ، وفيا ِسوى ذلَك من الثِّياِب «. فيتعلَّ
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 احلم�د هلل والص�اة والس�ام عىل رس�ول اهلل ، س�يدنا حممد وآله وصحبه وس�لم، 
وبع�ُد فإن�ه يف ع�ام 1419 � أي: قبل ما يقارب تس�عة عرش عام�ا � اطلعُت يف مكتبة 
 ش�يخنا احلبي�ب أيب بك�ر الع�دين اب�ن عيل املش�هور � وهو خت�ن املؤل�ف ، أي: زوج 
ابنت�ه � حفظ�ه اهلل وأمتع ب�ه يف داره يف حي الكن�درة بجدة عىل خمطوط�ة هذا الكتاب 
املاتع للقائم مقام حرضة آل البار احلبيب عبداهلل بن حامد البار رمحه اهلل رمحة األبرار ، 
وكنت قد استلمُت يف ذلك اليوم ترمجته »ندى األزهار يف ترجة شيخنا احلبيب عبداهلل 
بن حامد البار« من صهري الفاضل السيد زين بن أيب بكر املشهور حفظه اهلل قبل عدة 
أع�وام ألرش�فتها يف ملف قام هو بطباعته جزاه اهلل خ�را يف حدود عام 1417 ، أي: 
قبل نحو إحدى وعرشين عاما ، فاطلعُت عىل هذه املخطوطة العجيبة يف أرسار اخليل 

، وعقدُت العزم عىل إخراجه ، ورشعُت يف ذلك ، ثم حالت املشاغل دون إمتامه.
وبعد عدة أعوام يف عدن أهداين صهري الفاضل الس�يد س�قاف بن أيب بكر  املش�هور 
حفظ�ه اهلل بعض�ًا م�ن صور اخلي�ول يف اصطب�ات عمه احلبيب ش�هاب الدي�ن بن عيل 
املش�هور حفظه اهلل ، ورسرُت ملا قام به من عناية هبذه الس�نة النبوية الرشيفة،  وأرش�فُت 
ص�ور صهري اجلميلة لدّي، كيف ال وهو أس�تاذي األول يف ف�ن التصوير ، يف هذا العامل 

املطلق الكبر، وعدت للكتاب ومل أمتكن من إمتامه.
ثم توالت املش�اغل أعوامًا إىل أن أتى يوم  20 ش�وال 1433 عندما أطلعني س�يدي 
ر مجيل للخيول املش�هورية يف اإلصطبات  احلبي�ب أبوبكر املش�هور عىل كتاب مص�وَّ
�يُته ، واستعدُت  اهلمَة الستخراجه  املكية باس�م »إصطبل الصافنات« ، فتذكرُت ما ُنسِّ
م�ن جدي�د وإمتام العمل فيه ، وبحثُت عن األصل املخطوط فلم أجد غر آخر نس�خة 
متبقي�ة يف ح�وزة حفيد املؤلف الس�يد حممد بن عي�دروس بن عبداهلل الب�ار حفظه اهلل 
فل�م يق�رص يف تصوي�ره يل، ثم أمتم�ُت املقابلة والتصمي�م وعزو األحادي�ث عىل كثرة 
انش�غاالت بعد قرابة 6 س�نوات. وقد اس�تقرأ املؤلف رمحه اهلل يف هذا الكتاب كل ما 
ُرَوي يف فضيلة تعلم الّرماية وركوب اخليل بام ال مزيد عليه، وإذا كان ثمة اس�تدراك 

فام ذكرته النصوص التحوالتية عن اخليل.

وإىل روح املؤلف رمحه اهلل..
وإىل السادة آل البار وآل املشهور..

أهدي نسخة هذا الكتاب.. 

أمحد عمر أمحد الكاف
جدة املحروسة 24 شعبان 1438
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أف�رد املصنفون األولون لفضائل تعلم الرماية واخليل املؤلفات واملراجع والفصول 
واألبواب الكبرة يف كتبهم ومصنفاهتم املختلفة، وهي كثرة تنيف عىل الس�تني ، وما 
زال قس�م كب�ر منه�ا إما مفق�وًدا ، وإما خمطوًطا مل ين�رش إىل اآلن، وهن�ا أذكر مجلًة مما 

وصلتنا أسامؤها يف الرتاث العريب:
»أنس�اب اخليل يف اجلاهلية واإلس�الم وأخبارها«، البن الكلبي )هش�ام بن حممد . 1

املتوىف 204ه�(،
»اخليل«، لألصمعي )عبد امللك بن قريب املتوىف 216ه�(، . 2

»الرحل«، لألصمعي،. 3
»الرسج واللجام«، لألصمعي،. 4
»اخليل«، أليب عبيدة )معمر بن املثنى  املتوىف 224 ه� (،. 5
»أس�اء خي�ل الع�رب وفرس�انا«، الب�ن األع�رايب )حمم�د ب�ن زي�اد/ املت�وىف . 6

231ه�(، 
»فضائ�ل الرمي وتعليمه« لإلمام الطرباين )ت 360 ه�( ، حتقيق حممد بن حس�ن . 7

بن أمحد الغامري 1419 ه� ،
»جزء فيه فضائل الرمي يف س�بيل اهلل تعاىل« أليب يعقوب إس�حاق بن أيب إسحاق . 8

القراب )429ه�( ، حتقيق مشهور حسن سلامن ، مكتبة املنار - األردن 1409ه� 
/ 1989م

»أس�اء خيل العرب وأنس�اهبا وذكر فرس�انا«، للغندجاين األعرايب احلس�ن بن . 9
أمحد )املتوىف بعد 430ه�(،

»حلي�ة الفرس�ان وش�عار الش�جعان«، الب�ن هذي�ل )ع�يّل بن عب�د الرمحن . 10
األندليس/ القرن الثامن اهلجري(.

»فض�ل اخليل« للحافظ الدمياطي )رشف الدين عبد املؤمن املتوىف 705ه�( . 11
، ويق�ع ه�ذا الكت�اب يف ثاث�ة أجزاء، مج�ع فيها صف�ة اخلي�ل ومعرفتها وعاج 
احلَ�ُرون منها وألواهنا وحماس�نها وما يم�دح وما يذم منه�ا، وأدويتها وأمراضها، 
وق�د نرشه وحقق�ه حممد راغب الطباخ يف حلب، 1349ه��/ 1930م وطبع يف 

املطبعة العلمية. 
»قطر الس�يل يف أمر اخليل«، للبلقيني )عمرو بن رسان بن نرص املتوىف سنة . 12

805ه�( .
»احللية يف أس�اء اخليل املش�هورة يف اجلاهلي�ة واإلس�الم«، للصاحبي التاجي . 13

)حممد بن كامل املتوىف 697ه�(.
»الفروس�ية وعالج اخلي�ل«، لبدر الدي�ن البكتوت الرماح اخلازن�داري نائب . 14

)املتوىف 711ه�(،
القاه�رة س�نة . 15 اجلوزي�ة )ت 751 ه��(، طب�ع يف  قي�م  »الفروس�ية«، الب�ن 

1941م.

»كتاب الفروسية« لألشميطي.. 16
»جمرى السوابق«، البن حجة احلموي )املتوىف 837ه�(.. 17
»كت�اب اجله�اد والفروس�ية وفن�ون اآلداب العس�كرية«، لطيبوغ�ا األرشيف . 18
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)املتوىف 1951م( .
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»علم الوالدة يف اخليل وأمراضها عند العرب« دراسة ملوفق قنصة.. 25
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ص ص 178 � 180. 
»بص�ات ذهبية للحص�ان العريب عىل س�الالت اخليول يف أوروب�ا وأمريكا«، . 28

عثامن مهمات، العريب، ع 288، 1982م، ص ص 148 � 152.
»تربي�ة اخلي�ول العربي�ة«، األمر حممد عىل باش�ا الكب�ر، القاه�رة، 1938م، . 29

جزءان.
»موسوعة احلصان العريب«، ألكسندر ماكي سميث، ترمجة أمحد غسان سبانو، . 30

لندن، 1990م، يف 3 أجزاء.
»رحلة إىل بالد العرب.. مشاهداٌت عن اخليل يف السعودية والعراق والبحرين . 31

والشام« ، أمحد مربوك 1938م. 
»دراس�ة محاية اخلي�ول العربي�ة وتثبيت مواصفاهت�ا يف بعض ال�دول العربية«، . 32

إصدار املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، اخلرطوم، 1983م.
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هذا.
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بها في سورة  ، وأقسم  البينات  الجياد ومدحها في محكم  الذي كرم  لله  الحمد 
النبي  على  والسام  والصاة   ، والتكرمة  والعز  الشرف  من  لها  لما   ، العاديات 
المصطفى داعي األمة إلى االعتناء بالخيل وحسن رعايتها والقيام بها ، والذي جعل 
ذلك سببًا في نيل الثواب واألجر المضاعف ، وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم 

بإحسان إلى يوم اللزام.

وبعُد فهذا المؤلَّف المعروض بين يدي القارئ يلفت االنتباه إلى اهتمام المؤلف 
بعنصر الخيل واإلعجاب بتربيته ، في بيئٍة َقلَّ َمن يهتم فيها بهذ الصنف من الوسائل 
، حيث إن حضرموت تكاد الخيل أن تكون فيها نادرة الوجود ، وخاصة في المراحل 

القريبة التي عاش فيها المؤلف بوادي دوعن .

وأكثُر من ُعرف عنه في هذه المرحلة اعتناُؤه بالخيل هو السيد القدوة جعفر بن 
أحمد العيدروس، وكان له عدد من الخيل في اصطبله الخاص بمنطقة بور.

وظل المؤلف السيد عبدالله بن حامد البار ولوعًا بهذا الصنف من وسائل الركوب 
حتى بعد انتقاله الى الحرمين الشريفين، وجاء معه بهذا الكتاب الذي بذل فيه جهده 
في  ورد  فيما  الليل  في  الالمع  »الضياء  وسماه  وفضائلهما،  والرمي  الخيل  ليتناول 

تعلم الرماية وفضائل الخيل«.

أحمد  المبارك  للولد  وكان 
بهذا  الجيد  االعتناء  الكاف  عمر 
الصورة  بهذه  وإخراجه  الكتاب 
وبارك  خيرا  الله  فجزاه   ، الشيقة 
وبالله  ومجهوده.  جهده  في 

التوفيق ومنه العون والسداد.

أبوبكر العدني ابن علي 
المشهور 
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ِر  ِر اْلَلْيِل َعَلٰى النََّهاِر َوُمَكوِّ الَحْمُد لِٰله ُمَكوِّ
ُه َعَلٰى َسيِِّدنا  ٰى اللّٰ النََّهاِر َعَلٰى اْلَلْيِل ، َوَصلَّ

ۆ  ۆ  )ۇ  َعَلْيِه  ِل  الُمنَزَّ ٍد  ُمَحمَّ
 ) ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

َوَعَلٰى آلِِه َوَصْحبِِه َوَسلِّْم.

َ���ْه�ُد  َا ��ب
ّ

��ه
َؤ
ا

 فٰه�ِذِه ُنَب�ٌذ َجَمْعُته�ا ِمّم�ا َوَرَد ِمَن 
�ِة  األَئِمَّ َوَأْق�َواِل  �نَِّة  َوالسُّ الكَِت�اِب 
َماَيِة َوِرَب�اِط الَخْيِل ،  �ِم الرِّ ف�ي َتَعلُّ
َياَء اْلاَلِمَع في اْلَلْيِل  ْيُتها »الضِّ َوَسمَّ
َماَيِة َوَفَضائِِل  ِم الرِّ فِيَما َوَرَد في َتَعلُّ

الَخْيِل«.

ُه ُس�ْبَحاَنُه َوَتَعاَلٰى:)ۇ  َقاَل اللّٰ
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
َأْخ�َرَج  اآلي�ة،   .. ۅ(  ۋ 
َأْحَمُد َوُمْس�لٌِم َوَغْيُرُهَم�ا في كَِتاِب 
ْمِي والَبْيَهِقيُّ في »ُش�َعِب  َفَضائِِل الرَّ
اإِليَم�اِن« َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر الُجَهنِيِّ 
�ِه  v ق�اَل: َس�ِمْعُت َرُس�وَل اللّٰ
 َيُق�وُل َوُه�َو َعَل�ٰى 

»)ۇ ۆ ۆ ۈ  الَمنَْبِر: 
ْمُي.. َأاَل إِنَّ  َة الرَّ ۈ ٴۇ ( َأاَل إِنَّ الُق�وَّ

ْمُي.. قاَلَها َثالثًا«. َة الرَّ الُقوَّ

ِه  َوَعنُْه َأْيضًا َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللّٰ
 َيُقوُل: »)ۇ 
إِنَّ  َأاَل   ..) ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ْم�ُي )ثالًث�ا(، إِنَّ األَْرَض  َة الرَّ الُق�وَّ
َس�ُتْفَتُح َلُكْم َوُتْكَف�ْوَن الُمْؤَنَة ، فال 

َيْعَجَزنَّ َأَحُدُكْم َأْن َيْلُهَو بَِسْهِمِه«.

َوَعِن اْب�ِن َعّباٍس  في َقْولِِه 
ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ  َتعاَل�ٰى: 
�ُيوُف  ْمُي َوالسُّ ۈ ٴۇ ( ق�ال: »الرَّ

ْيِخ. اَلُح« َرَواُه َأُبوالشَّ َوالسِّ

f
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  ََّوَعنُْه َأْيضًا َأنَّ النَّبِي 
َم�رَّ بَِقْوٍم َوُهْم َيْرُموَن َفَقاَل: »َرْمًيا َبنِي 

إِْس�َماِعيَل، َلَقْد َكاَن َأُبوُكْم َراِمًيا« 
َرَواُه الطََّبَرانِيُّ في »الكبير«. 

ِه  َوَع�ْن ُعْقَب�َة الُجَهنِ�يِّ ق�ال: َس�ِمْعُت َرُس�وَل اللّٰ
�ْهِم  ه ُيْدِخُل بِالسَّ  َيُق�وُل: »إِنَّ اللّٰ
الَواِح�ِد َثاَلَثَة َنَف�ٍر الَجنََّة: َصانَِعُه الَّذي  َيْحَتِس�ُب في 

ِه، َواّلِذي  ُز بِِه في َس�بِيِل اللّٰ َصنَْعتِِه الَخْيَر، َواّلِذي ُيَجهِّ
ِه« َرَواُه َأُبوَداُوَد.  َيْرِمي بِِه في َسبِيِل اللّٰ

َوَق�اَل: »اِْرُموا َواْرَكُب�وا، َوَأْن َتْرُموا َخْيٌر ِم�ْن َأْن َتْرَكُبوا« َرَواُه 
. التِّْرِمِذيُّ

َوَأْخَرَج 

اْبُن الُمنِْذِر َعْن َمْكُحوٍل  َقَال: 

ْمَي، »َما َبْيَن الَهَدَفْيِن َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض الَجنَِّة ، َفَتَعلَُّموا الرَّ

ِه  َيُقوُل: َفإِّني َسِمْعُت َرُسوَل اللّٰ

ِة«. ْمُي ِمَن الُقوَّ )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ( َقاَل: َفالرَّ

َوَقاَل: »ُكلُّ َش�ْيٍء َيْلُهو بِِه اْبُن آَدَم َفُهَو َباطٌِل إاِّل َثاَلَثٌة: َرْمَيٌة َعْن 
، َوَمْن  ُهنَّ ِم�َن الَحقِّ َقْوِس�ِه، َوَتْأِديُبُه َفَرَس�ُه، َوُماَلَعَبُتُه َأْهَلُه، َفإِنَّ

ْمَي ُثمَّ َتَرَكُه َفِهَي نِْعَمٌة َكَفَرَها« َرَواُه َأُبوَداُوُد . َعلَِم الرَّ
  َُّقاَل: َخَرَج النَّبِي  وَع�ْن َأبِي ُهَرْيَرَة 
َوَق�ْوٌم ِم�ْن َأْس�َلَم َيْرُم�وَن َفَقاَل: 
»اِْرُم�وا َبنِ�ي إِْس�َماِعيَل؛ َفإِّن 
َأَباُك�ْم َكاَن َراِمًي�ا، َوَأَن�ا َم�َع 
اْبِن األَْدَرِع«، َفَأْمَس�َك الَقْوُم 
َفَس�َأَلُهْم َفَقاُل�وا: َي�ا َرُس�وَل 
ِه.. َمْن ُكنْ�َت َمَعُه َغَلَب!  اللّٰ
َمَعُك�ْم  َوَأَن�ا  »اِْرُم�وا  َق�اَل: 

ُكْم« رواه ابن حبان.  ُكلِّ
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ِه  اللّٰ َرُسوَل  َأنَّ  ِه  َجدِّ َعْن  َأبِيِه  َعْن  َسَلَمَة  ْبِن  إَِياِس  َوَعْن 
»َحَسٌن  َفَقاَل:  َيَتنَاَضُلوَن  َناٍس  َعَلٰى  َمرَّ   
اأْلَْدَرِع«  اْبِن  َمَع  َوَأَنا  اْرُموا  َثاَلًثا،  َأْو  َتْيِن  َمرَّ  ،» ُهمَّ اللَّ َهَذا 
ِه اَل َنْرِمي َمَعُه َوَأْنَت  َفَأْمَسَك اْلَقْوُم بَِأْيِديِهْم َفَقاُلوا: َأاَل َواللَّ
َمَعُكْم  َوَأَنا  »اْرُموا  َفَقاَل:  َينِْضُلنَا.  إًِذا  ِه  اللَّ َرُسوَل  َيا  َمَعُه 
ُثمَّ  َذلَِك،  َيْوِمِهْم  َة  َعامَّ َرَمْوا  َلَقْد  َفَقاَل:  َوَقااَل:  َجِميًعا« 
في  الحاكم  رواه   . َبْعًضا  َبْعُضُهْم  َنَضَل  َما  َواِء  السَّ َعَلى  ُقوا  َتَفرَّ

»المستدرك«.

  ِه  اللّٰ َرُسوَل  َأنَّ    ُهَرْيَرَة  َأبِي  وَعْن 
اِْنتَِضاُلَك  َثاَلَثٌة:  إاِّل  َباطٌِل  ْنَيا  الدُّ َلْهِو  ِمْن  َشْيٍء  »ُكلُّ  َقاَل: 
َها ِمَن  َفإِنَّ َأْهَلَك،  َفَرَسَك، َوُماَلَعَبُتَك  َتأْدِيُبَك  بَِقْوِسَك، أو 

« رواه الطبراني في »األوسط«.  الَحقِّ

َقْصَر  َحاَصْرَنا  َقاَل:    َلِميِّ  السَّ َنِجيٍح  َأبِي  َوَعْن 
َيُقوُل:    ِه  اللّٰ َرُسوَل  َفَسِمْعُت  الطَّائِِف، 
 : قال  ٍر«،  ُمَحرَّ ِعْدُل  َفَلُه  ِه  اللّٰ َسبِيِل  في  بَِسْهٍم  َرَمٰى  »َمْن 

ًما. رواه أحمد. َفَبَلْغُت َيْوَمئٍِذ ِستََّة َعَشَر َسْهْ

 قال: سمعت رسول الله  اْبِن َعنَْبَسَة  َوَعْن َعْمِرو 
اللِه  َسبِيِل  فِي  بَِسْهٍم  َرَمى  »َمْن  يقول:   
َتَعاَلى َفَبَلَغ اْلَعُدوَّ � َأَصاَب َأْو َأْخَطَأ � َكاَن َلُه َكِعْتِق َرَقَبٍة« 

رواه أحمد.

َلّما  أبيه قال:  البخاري عن عباس بن سهل عن  وأخرج 
»إَِذا   : الله   لنا رسول  قال  بدر  يوم  كان 

َأْكَثُبوُكْم  َفاْرُموُهْم بِالنَّْبِل َواْسَتْبُقوا َنْبَلُكْم«)1(.
.mكالنّ�ّشابmبطويلmلي�سmالذيmالعربيmبال�شهمmقريبةmم�شافةmمنmفارموهمmاقرتبواmاأي:اإذا m(((
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عن  و
أب�����ي أي����وب 
األنصاري رضي الله عنه أن 
رسول الله  قال: »ال 
َثاَلَثٌة:  إاِّل  َشْيًئا  اْلَلْهِو  ِمَن  الَماَلئَِكُة  َتْحُضُر 
ُجِل َمَع اْمَرَأتِِه، َوإِْجَراُء الَخْيِل، َوالنَِّضاُل  َلْهُو الرَّ

� أي : الرمي �« أخرجه الثقفي في فوائده. .
الله  رس��ول  ق��ال  ق��ال:    ُعَمَر  اْب��ِن  وَع��ِن 
ْمُي،  الرَّ َثالًثا:  َتْشَهُد  »الَماَلئَِكُة   :

ُجِل َأْهَلُه« أخرجه ابن عدي. َهاُن، َوُماَلَعَبُة الرَّ َوالرِّ
ِه  اللَّ َعْبِد  ْبَن  َجابَِر  َرَأْيُت  قال:  رباح  أبي  بن  عطاء  وعن 
ا َأَحُدُهَما َفَجَلَس  ْيِن َيْرِمَياِن ، َفَأمَّ َوَجابَِر ْبَن ُعَمْيٍر اأْلَْنَصاِريَّ
َأَحُدُهَما  َفَقاَل   ، َنَعْم   : َقاَل  ؟  َأَكِسْلَت   : َصاِحُبُه  َلُه  َفَقاَل 
ِه  َيُقوُل:  لِْلَخِر : َأَما َسِمْعَت َرُسوَل اللَّ
ِه َفُهَو َلْهٌو َوَلِعٌب إاِلَّ َأْرَبَع:  »ُكلُّ َشْيٍء َلْيَس فِيِه ِذْكُر اللَّ
ُجِل َفَرَسُه ، َوَمْشُيُه  ُجِل اْمَرَأَتُه ، َوَتْأِديُب الرَّ ُماَلَعَبُة الرَّ
ْمُي َبْيَن الَهَدَفْيِن � َوَتْعلِيُم  َبْيَن اْلَغَرَضْيِن � أي: الرَّ

بَّاَحَة« رواه النَّسائي. ُجِل السَّ الرَّ
النبي  عن    عمر  اب��ن  وع��ن 
 قال: »نِْعَم َلْهُو 
َوَمْن  ْمُي،  الرَّ الُمْؤِمِن 

َت��َرَك 
َبْعَدَما  ْم��َي  ال��رَّ

َعلَِمُه َفُهَو نِْعَمٌة َتَرَكَها« »فضائل 
الرمي« للقّراب .

ْمَي أبًدا  وعن عقبة بن عامر قال: ال َأْتُرُك الرَّ
ِمْن  َسِمْعُتُه  َشْيٍء  َبْعَد  َمْقُطوَعًة  َيِدي  َكاَنْت  ولو 

ِه  اللّٰ َرُسوَل  َسِمْعُت   ، ِه  اللّٰ َرُسوِل 
ْمَي ُثمَّ َتَرَكُه َفَلْيَس  َم الرَّ  َيُقوُل: »َمْن َتَعلَّ

ِمنّا« أو »َقْد َعَصانِي« رواه مسلم.
 : قال    النَّبِيِّ  إلٰى  َرَفَعُه  َمْكُحوٍل  َوَعْن 

ُجِل  الرَّ َوَلْهُو  ْمُي،  َوالرَّ الَخْيِل،  ُرُكوُب  إاِّل  َباطٌِل  َلْهٍو  »ُكلُّ 
ْمُي َأَحبُّ  ْمِي، َوالرَّ َمَع اْمَرَأتِِه، َفَعَلْيُكْم بُِرُكوِب الَخْيِل َوالرِّ

« »كتاب الخيل« ألبي عبيد. إَِليَّ
ِه  اللّٰ َرُس���وُل  َك���اَن  ق��ال:  التيمي  سليمان  وع��ن 

ُجُل َسابًِحا َراِمًيا.   ُيْعِجُبُه َأْن َيُكوَن الرَّ
»الباحة في السباحة« للسيوطي.

الله  رسول  قال  قال:    َُعَمر  اْبِن  وَعِن 
ِه  اللّٰ إلٰى  اْلَلْهِو  »َأَح��بُّ   :

َوَلِعُبُكْم  بِالنَّْبِل،  ْمُي  َوالرَّ الَخْيِل  إِْجَراُء 
َمَع َأْزَواِجُكْم« »فضائل الرمي« للقّراب. 
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ْمِي َفإِنَّه َخْيٌر«، َأْو »ِمْن َخْيِر َلْهِوُكْم« جزء  وقال: »َعَلْيُكْم بِالرَّ
العطار.

َخْيُر  ُه  َفإِنَّ ْمَي  الرَّ َتَعلَُّموا  قال:  وقاص  أبي  بن  سعد  وعن 
َلِعبُِكْم. مختصر أبي عوانة . 

 : قال: قال رسول الله  وعن أبي رافع
ْمَي«  َباَحَة َوالرَّ َمُه الكَِتاَبَة َوالسِّ »َحقُّ الَوَلِد َعَلٰى الوالِِد َأْن ُيَعلِّ

البيهقي في »شعب اإليمان«.

الله   ق��ال رس��ول  ق��ال:    ال���درداء  أب��ي  وع��ن 
بُِكلِّ  َلُه  َكاَن  الَغَرَضْيِن  َبْيَن  َمَشٰى  »َمْن   :

ُخْطَوٍة َجنٌَّة« سنن سعيد بن منصور.
ُه َأْن  وقال : »ما َعَلٰ َأَحِدُكْم إذا َأََلحَّ بِِه َهُّ

ُه« الطبراني في الكبير. َد َقْوَسُه َفَينِْفَي هبا َهَّ َيَتَقلَّ
ُموا  وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : »َعلِّ
ْمَي، َوالَمْرَأَة الِمْغَزَل«البيهقي في »شعب اإليمان«. َباَحَة َوالرَّ َأْبنَاَءُكْم السِّ

»َمْن  قال:  والسالم  الصالة  عليه  أنه  مسلم  صحيح  وفي 
ْمَي ُثمَّ َتَرَكُه َفَلْيَس ِمنّا« أو »َقْد َعَصٰى اللّٰه«.  َم الرَّ َتَعلَّ

  ربيعة  بن  مالك  أسيد  أبي  عن  البخاري  وروى 
»إذا  بدر:  يوم   : الله  رسول  لنا  قال  قال: 
علٰى  كانوا  إذا  أي:  َنْبَلُكْم«.  َواْسَتبُِقوا  َفاْرُموُهْم  َأْكَثُبوُكْم 
ُبْعٍد فال َتْرُموُهْم، فإذا ُرِمَي َعْن ُبْعٍد َسَقَط في األرض فال 
ٰهذا  َعْن  َصاَنَها  وإذا   ، الَعُدوِّ نَِكاَيِة  ِمْن  الَغَرُض  َيْحُصُل 

اْسَتْبَقاها لَِوْقِت َحاَجتِِه إَِلْيَها َعِن الُقْرِب.
فارس:  ابن  وقال  للتَّْعِدَيِة.  والهمزُة  َقاَرُبوُكْم،  َأْكَثُبوُكْم: 
ْيَد إذا َأْمَكَن ِمْن َنْفِسِه. فالمعنى: إذا َقُرُبوا ِمنُْكْم  َأْكَثَب الصَّ
َفَأْمَكنُوُكْم  ِمْن َأْنُفِسِهْم ، َواْسبُِقوا َنْبَلُكْم في الحالِة التي إذا 
رأيُتم أنها ال ُتِصيُب غالًبا، فأما إذا َصاُروا في الحالة التي 

ُيْمكُِن فيها اإِلَصاَبُة غالًبا َفاْرُموا.
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  أخرج البيهقي في »شعب اإليمان« عن عكرمة

ٴۇ  ۈ  ۈ 
ۆ  ۆ  )ۇ  تعالى:  قوله  في 

َباُط  ُة ُذُكوُر الَخْيِل، َوالرِّ ۋ ۋ ۅ( قال: الُقوَّ
اإِلَناُث.

ۈ 
وعن مجاهد في قوله تعالى:)ۇ ۆ ۆ 

الَخْيِل،  ُذُكوُر  ُة  الُقوَّ قال:  ٴۇ ۋ ۋ ۅ(  ۈ 

وِرَباُط الَخْيِل اإِلَناُث.

َمْشيِها ، وهي  َتْختاُل في  َخْياًل؛ ألَنَّها  الَخْيُل  َيِت  وُسمِّ

َوَتَعالٰى  ُسْبَحاَنُه  اللُّٰه  َمَدَحَها  وَقْد   ، ُف  الُمَشرَّ الَحَيواُن 

ةِ َمَواِضَع،  في كَِتابِهِ الَعِزيِز، َوأَْقَسَم بَِها وَذَكَرها في عِدَّ

ڱ  ڳ  ڳ 
ڳ  ڳ  )گ  َتَعالٰى:  َفَقاَل 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ(.

. گ هي الَخْيُل الُغَزاُة َتْعدو َنْحَو الَعُدوِّ

ڳ: ُهَو َصْوُت أَْنَفاِسها إذا َعَدْت.

َحَوافِِرها  بَِصكِّ  النَّاَر  الُمْخِرَجاِت  ڳ:  ڳ 
باألَْحَجاِر.

َباِح. ڱ ڱ: الُمَباغَِتاِت لِْلَعُدوِّ َوْقَت الصَّ

ْبِح ُغَباًرا. ں ں ڻ: ُيْصبِْحَن في الصُّ

وقال تعالى: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( .سورة ص.

ٿ 
ٿ  ٿ  )ٺ  تعالى:  وقال 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( في النحل.

وقال تعالى: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(

في الحشر.

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ  تعالى:  وقال 

ھ  ھ  ہ  ہ 
ہ 

ہ 

ھ( إلى آخر اآلية من سورة آل عمران.
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وهي �أ�صناف منها:
إِْحدٰى  علٰى  َوَقَفْت  َمَكاٍن  في  ُربَِطْت  إذا  التي  وهي  الصافنات: 
الّصافناُت  وكانت  الُوُقوِف.  في  األُْخرٰى  َبْعَض  وَقَلَبْت  ِرْجَلْيها، 
َأْلَف َفَرٍس لُِسَلْيماَن ش فَعَرَضها يومًا َفَفاَتْتُه َصالٌة َكاَن ُيَصلِّيها 
يَح، فَكاَنْت  ُه َعنِْها الرِّ َضُه اللّٰ َقْبَل َصاَلِة الَعْصِر، َفَأَمَر بَِعْقِرها ، فَعوَّ

َما َعَقَرها َعَلٰى َوْجِه الُقْربٰى َكالَهْدِي. َفَرَسُه، وِقيَل: َوإِنَّ
واصل  عن  ضعيف  بإسناد  الجنة  أهل  صفة  في  الترمذيُّ  ويروي 
النَّبِيَّ  َأَتى  قال:  أيوب  أبي  عن  سورة،  أبي  عن  السائب،  بن 
الَخْيَل،  ُأِحبُّ  إِّني  ِه،  اللّٰ َرُسوَل  َيا  ، فقال:   أعرابيٌّ
ُأْدِخْلَت  »إْن   : الله  رسول  قال  ؟  َخْيٌل  الَجنَِّة  َأفِي 
الجنََّة ُأتِيَت بَفرٍس من ياُقوَتة لُه جناحاِن، َفُحِمْلَت عليِه ُثمَّ طار بَِك 

حيُث ِشْئَت«.
ْحٰمِن بُن َساِعَدَة  وفي معجم ابن قانٍِع أّن هذا األعرابيَّ اسُمه عبُد الرَّ

ينََوِريُّ في »أوائل المجالسة«. انتهى. ، وكذا َذَكَرُه الدِّ األَْنَصاِريَّ

النَّبِيَّ  َأنَّ  الكوفي:  نفيل  بن  سلمة  حديث  من  النسائي  سنن  وفي 

الَحْمِل  في  اْمتَِهاُنها  َوُهَو  الَخْيِل.  إَِذاَلِة  َعْن  َنَهى   

َعَلْيَها َواْستِْعَماُلها.

: وأنشد العالمة أبو عمر بن عبد البر البن عباس

َعَلْيها َواْص��َط��بِ��ُروا  الَخْيَل  َأِح��بُّ��وا 

َف������إِنَّ ال���ِع���زَّ ف��ي��ه��ا وال���َك���َم���اال

ُأَن����اٌس َض��يَّ��َع��ه��ا  ال��خ��ي��ُل  م��ا  إذا 

َرَب��ْط��نَ��اه��ا َف���َأْش���َرَك���ِت ال��ِع��ي��اال

ُن��َق��اِس��ُم��ه��ا ال��َم��ِع��ي��َش��َة ُك���لَّ َي���ْوٍم

َوَت��ْك��ِس��ي��ن��ا ال��َم��َه��اَب��َة َوال��َج��َم��اال 
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فائدة:
النبي  أن  وجه  وكرم    طالب  أيب  بن  عيل  عن 
َيْخُرُج  َلَشَجَرًة  اْلَجنَِّة  فِي  »إِنَّ  قال:   
ِمْن َأْعالَها ُحَلٌل ، َوِمْن َأْسَفلَِها َخْيٌل ِمْن َذَهٍب ، ُمْسَرَجٌة 
ُمْلَجَمٌة، ِمْن َياُقوٍت َوُدرٍّ ، ال َتُروُث َوال َتُبوُل ، َلَها َأْجنَِحٌة 
، َخْطُوَها َمدُّ َبَصِرَها، َفَيْرَكُبَها َأْهُل اْلَجنَِّة، َفَتطِيُر بِِهْم َحْيُث 
َغ  َبلَّ , َما  َيا َربِّ  ِمنُْهْم َدَرَجًة :  الَِّذيَن َأْسَفَل  َفَيُقوُل  َشاُءوا ، 
ْيَل  ُهْم َكاُنوا ُيَصلُّوَن اللَّ ِعَباَدَك َهِذِه اْلَكَراَمَة ؟ َفُيَقاُل َلُهْم : إِنَّ
َوَكاُنوا   ، َتْأُكُلوَن  َوُكنُْتْم  َيُصوُموَن  َوَكاُنوا   ، َتنَاُموَن  َوَأْنُتْم 
ُينِْفُقوَن َوُكنُْتْم َتْبَخُلوَن ، َوَكاُنوا ُيَقاتُِلوَن َوُكنُْتْم َتْجُبنُوَن«. 

انتهى. رواه الدمياطي في »المتجر الرابح«.
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  النَّبِيُّ  َساَبَق   قال:  ابن عمر  وعن 

َرْت ِمْنَها َوأََمُدَها إَِلى اْلَحْفَياءِ  َبْيَن اْلَخْيِل َفأُْرِسَلْت الَّتِي ُضمِّ

ُة اْلَوَداِع إَِلى َمْسِجِد  ْر أََمُدَها َثنِيَّ ِة اْلَوَداِع َوالَّتِي َلْم ُتَضمَّ إَِلى َثنِيَّ

َبنِي ُزَرْيٍق . انتهى.

إلى  ُتَردَّ  ُثمَّ  َتْسُمَن  َحّتٰى  الَفَرُس  ُتْعَلَف  أَْن  ُهَو  والتَّْضِميُر: 

الُقوِت، وذلك في أَْرَبعِيَن يوًما.

بِالَعَلِف  َعَلْيَها  ُيظَاِهَر  أَْن  الَخْيِل:  َتْضِميُر   : الَخطّابِيُّ َوَقاَل 

َتْعَرَق  حتى  ُقوًتا  إال  ُتْعَلَف  وال  بِالُجاّلِل  ُتْغَشٰى  ُثمَّ  ًة  ُمدَّ

فَيْذَهَب َكْثَرُة َلْحِمَها.

وَع�ْن أَبِ�ي ُعَبْي�َدَة أَنَّ النَّبِيَّ  َق�اَل: »َعَلْيُكْم 

بِإَِن�اِث الَخْي�ِل؛ َف�إِنَّ ُظُهوَرَها َحِري�ٌر َوُبطُوَنها َكْن�ٌز«. َقاَل: 

َوابِّ األَْشَقَر،  َوَكاَن النَّبِيُّ  َيْسَتِحبُّ ِمَن الدَّ

َوَيُق�وَل: »َلْو ُجِمَعْت َخْيُل الَعَرِب َكلَُّها في َصعِيٍد َواِحٍد َما 

َسَبَقها إاِّل األَْشَقَر«.

ِه  : أَيُّ الَماِل َخْيٌر؟  َوَسأََل َرُجٌل َرُسوَل اللّٰ

ُيِريُد  َمأُْموَرٌة«  َوَمْهَرٌة   � النَّْخَل  َيْعنِي   � َمأُْبوَرٌة  ٌة  »ِسكَّ َقاَل: 

َكاَل في الخيل. انتهى من  َكثَرَة النَِّتاَج. قال: َوَكاَن َيْكَرُه الشِّ

َلًة،  َكاُل: أَْن َتُكوَن َثاَلُث َقَوائَِم ُمَحجَّ »عيون األخبار«. والشِّ

َوالَواِحَدُة ُمطَْلَقًة وَعْكُسُه أيًضا. انتهى من »القاموس«.

َكّنا  قاال:  َنْوَفٍل  ْبِن  َسِحيِم  وعن  َيَساٍف  بن  هالل  وعن 

ِه ْبِن َمْسُعودٍ َوَنْحُن َنْعِرُض الَمَصاِحَف،  ُجُلوسًا ِعْنَد َعْبِد اللّٰ

َفَجاَءْت َجاِرَيٌة إَِلٰى َسيِِّدَها َفَقاَلْت: َما ُيْجلُِسَك؟ ُقْم َفاْبَتِغ 

ُه َفَلٌك.  َلَنا َراقِيًا َفإِنَّ ُفاَلنًا َلَقَع َمْهَرَك بَِعْينِِه َفَتَرْكُتُه َيُدوُر َكأَنَّ

فقال َعْبُد اللِّٰه: ال َتْبَتِغ َراقِيًا وٰلكِِن اْذَهْب َفاْنُفْث في ِمْنَخِرهِ 

َباس  ال  اللِّٰه  بِْسِم  ُقْل:  ُثمَّ  َثاَلثًا  األَْيَسِر  وفي  أَْرَبعًا  األَْيَمِن 

ال باس، أَْذِهِب الَباَس َربَّ النَّاِس َواْشِف أَْنَت الّشافي ال 

ُجُل  ُقْمنا َحّتٰى َجاَء الرَّ َفَما  إاِّل أَْنَت. قال:  َيْكِشُف الّضّراَء 

َفَقاَل: َقْد َفَعْلُت اّلِذي أََمْرَتنِي بِِه، َفَباَل َوَراَث َوأََكَل. ا.ه�.

ٰذلَِك أَْن  بِِه الَخْيَل ِمَن الَعْيِن َوأَْشَباهِ  ُيَسلُِّم اللُه  قالوا: وبما 

الَوْعِل.  أي:  األََيائِِل،  ُقُروِن  ِمْن  َخْرَزٌة  أَْعَناقَِها  في  ُيْجَعَل 

انتهى من »عيون األخبار«.
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فائدة:
عن  الفروسية«  »كتاب  يف  اخَلَطيِل  يعقوب  بن  حممد  أخرج 
اِء  أيب هريرة  قال: َما ِمْن َلْيَلٍة إاِّل َينِْزُل َمَلٌك ِمَن السَّ

ًة يف ُعنُِقها َجَرٌس. حَيْبُِس عن َدَوابِّ الُغَزاِة الَكاَلَل إاِّل َدابَّ
وأخرج ابن سعد وأبو داود والنسائي عن أيب وهب اجلشمي 
»اِْرَتبُِطوا   : اهلل  رسول  قال  قال:   
َتَقلَُّدوَها  َوَقلُِّدوها وال  َوَأْكنَافِها،  بِنََواِصيها  َواْمَسُحوا  اخَلْيَل 
َأَغرَّ  َأْشَقٍر  َأْو  ٍل،  حُمَجَّ َأَغرَّ  ُكَمْيٍت  بُِكلِّ  َوَعَلْيُكْم  األَْوَتاَر، 

ٍل«. ٍل، َأْو َأْدَهَم َأَغرَّ حُمَجَّ حُمَجَّ
  وأخرج أبو داود والرتمذي وحسنه عن ابن عباس

عن النبي  قال: »ُيْمُن اخَلْيِل يف ُشْقِرَها«.

ُل َطلِيُق الَيِد الُيْمنٰى، َفإِْن َلْم َيُكْن َأْدَهَم فُكَمْيٌت علٰى  األَْقَرُح األَْرَثُم الُمَحجَّ
َيِة«. انتهى. ٰهِذِه الشِّ

األَْدَهُم  الَخْيِل  »َخْيُر   : الله  الترمذي قال قال رسول  وعن 
َأْدَهَم  َيُكْن  َلْم  َفإِْن  الُيْمنٰى؛  الَيِد  َطْلُق  ُل  الُمَحجَّ األَْقَرُح  ُثمَّ  األَْرَثُم،  األَْقَرُح 

َيِة«. انتهى. َفُكَمْيٌت َعَلٰى ٰهِذِه الشِّ
األَْقَرُح: ُهَو الَفَرُس َيُكوُن في َوَسِط َجْبَهتِِه ُقْرَحٌة ، َوِهَي َبَياٌض َيِسيٌر.

اء، َساكَِن الّثاء، َوُهَو َبَياٌض  َواألَْرَثُم: ُهَو الَفَرُس َيُكوُن بِِه ُرْثٌم َمْضُموَم الرَّ
في َشَفتِِه الُعْليا، َواألُْنثٰى َرْثَماَء. انتهى.

وَطْلُق الُيْمنٰى: إَِذا َلْم َيُكْن بِها َتْحِجيٌل.
ُيَخالُِط ُحْمَرَتُه  َبْل  َلْيَس بِاألَْشَقِر َوال األَْدَهِم،  ُهَو الَفَرُس اّلِذي  والُكَمْيُت: 

َسَواٌد. انتهى.

الله  قال رسول  قال:  العاص  بن  بن عمرو  الله  عبد  الَواِقِديُّ عن  َوَأْخَرَج 
َثاَلٍث  ُل  ُمَحجَّ َأَغرُّ  َفاألَْدَهُم  َوإاِّل  ْقُر،  الشُّ الَخْيِل  »َخْيُر   :

َطلِيُق الُيْمنٰى«.
وأخرج أبو عبيدة عن الشعبي  في حديث رفعه أنه قال: »اِْلَتِمُسوا 
الَيِد  ِق  الُمَطلَّ الثَّاَلِث  ِل  الُمَحجَّ األَْدَهِم  الَكِميِت  الَفَرِس  َعَلٰى  الَحَوائَِج 

الُيْمنٰى«.
وأخرج الحسن ورفعه عن موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه قال: 
جاء رجٌل إلى النّبِي  فقال: إِّني ُأِريُد َأْن َأْبَتاَع َفَرًسا. فقال 
اًل  له رسول الله : »َعَلْيُكْم بِِه َكِميتًا َوَأْدَهَم َأْقَرَح َأْرَثَم ُمَحجَّ

َطلِيَق الُيْمنَٰى«.
 قال: »َخْيُر الَخْيِل األَْدَهُم  وعن أبي قتادة أن رسول الله 
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فائدة:
َلْوِن  َسائَِر  َخاَلَف  َلْوٍن  ُكلُّ  َيُة:  الشِّ
ِشَيُة  َوِقيَل:   ، الّدَوابِّ يف  اجَلَسِد  َجِيِع 

الَفَرِس َلْوُنُه.
والُقْرَحُة  ْرَهِم.  الدِّ َفْوَق  َما  ُة:  الُغرَّ
َكاَنْت  إذا  الَفَرِس  ُة  ُغرَّ ْرَهِم.  الدِّ َقْدَر 
َلِت  ْت َوَساَلْت َوَجلَّ ُمْسَتِديَرًة، َوإِذا َدقَّ

اخَلْيُشوَم َومَلْ َتْبُلِغ اجَلْحَفَلَة.

ْجَلْنِ َفُهَو  َوإِذا َكاَن الَبَياُض َمْوِضَع اخَلالِخِل ِمَن الَيَدْيِن َوالرِّ
ِجيٌل، الَواِحُد  التَّْحِجيُل، َوإِّنا َلَذاُت َأْحَجاٍل: إِذا َكاَن هبا َتْ
ُل َثاَلٍث  َلْت َثالثًا َوَتَرَكْت َواِحَدًة ِقيَل: حُمَجَّ ٌل، َفإِذا َحجَّ حُمَجَّ

َوُمْطَلُق َواِحَدٍة.

ْجَلْنِ ويف َيٍد َواِحَدٍة، َأْو  التَّْحِجيُل: َأْن َيُكوَن الَبَياُض يف الرِّ
ِرْجَلْيِه  إِحدٰى  َيُكوُن يف  َأْو  الَيَدْيِن،  ُدوَن  ْجَلْنِ  الرِّ َيُكوُن يف 
ُدوَن األُْخرٰى َوُدوَن الَيَدْيِن، وال َيُكوُن التَّْحِجيُل يف الَيَدْيِن 
، وال يف َيٍد َواِحَدٍة ُدوَن األَُخرٰى إاِّل  ْجَلْنِ ًة إاِّل َمَع الرِّ َخاصَّ
ُكلِّها  َقَوائِِمِه  يف  التَّْحِجيِل  َبَياُض  َكاَن  وإذا   ، ْجَلْنِ  الرِّ َمَع 
ِمْن  اّلتِي  ْجُل  َوالرِّ الَيُد  ِت  اْبَيضَّ فإذا  األَْرَبِع،  ُل  حُمَجَّ قالوا: 
األَْيَمِن  ِه  ِشقِّ ِمْن  ِرْجُلُه  ِت  اْبَيضَّ فإذا  ِشَكاٌل،  به  قيل:  َها  ِشقِّ
َل  ِه األَْيرَسِ ِقيَل: بِِه ِشَكاٌل ُمَالٌِف، وإذا َكاَن حُمَجَّ َوَيُدُه ِمْن ِشقِّ
ُمْطَلُق  األََياِسِ  ُمِْسُك  َفُهَو  األَْيرَسِ  قِّ  الشِّ ِمَن  ْجِل  والرِّ الَيِد 

َوالَيِد  ْجِل  الرِّ َتْجيُل  َكاَن  َيْسَتْحِسنُوَنُه، وإذا  َوُهْم  األََياِمِن، 
َوُهْم   ، األََياِسِ ُمْطَلُق  األََياِمِن  ُمِْسُك  َفُهَو  األَْيَمِن  قِّ  الشِّ ِمَن 

َيْكَرُهوَنُه. انتهى.

ِرُج َيَدْيِه  والَوِجيُه ِمَن اخَلْيِل اّلِذي ُيْ
َمًعا ِعنَْد النَِّتاِج. 

ما  َل  َأوَّ َوَلَدَها  الَفَرُس  َنَتَجِت  إذا 
َيُكوُن َمْهرًا،  ُثمَّ َيُكوُن إذا َبَلَغ ِستََّة 
َأْشُهٍر َأْو َسْبَعًة أو َنْحَو ٰذلَِك َخُروفًا، 
َأْرَبُع  وَلُه   ، ُفُلوٌّ َفُهَو  نََة  السَّ َبَلَغ  َفإَِذا 
ُل ِمْن َبْعٍض إىل َبْعٍض،  َأْسنَاٍن َيَتَحوَّ
َجَذعًا،  َفَيُكوُن  األُوىٰل  نُّ  السِّ فَتْبُدو 
ُثمَّ َيُكوُن َثنِّيًا ، ُثمَّ َيُكوُن ُرَباِعّيًا ، ُثمَّ 

َيُكوُن َقاِرحًا . انتهى.

فائدة:
ُكلُّ َذاِت َحافٍِر َفَأْجَوُد َوْقِت احَلْمِل 
اٍم، َوُيَقاُل  َعَلْيها َبْعَد َنَتاِجَها بَِسْبَعِة َأيَّ
لا إَِذا َأَراَدِت الَفْحَل: َقِد اْسَتْوَقَدْت، 
لَِسْبَعِة  َوَلُدها  ُك  َيَتَحرَّ َوِديَقٌة  َوِهَي 
َوِعنَْد  الِفَطاِم،  َوْقُت  َوُهَو  َأْشُهٍر، 

َضاَع.  ٰذلَِك َتْنَُع َوَلَدها الرَّ
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ْيَطاِن ، َوَفَرٌس  ْحَمِن ، َوَفَرٌس لِلشَّ وعن ابن مسعود عن النبي  قال: » اْلَخْيُل َثالَثٌة : َفَرٌس لِلرَّ
ْيَطاِن  ا َفَرُس الشَّ َوَبْوُلُه فِي ِميَزانِِه ، َوَأمَّ ِه ، َرَوُثُه  ُيْرَتَبُط فِي َسبِيِل اللَّ َفالَِّذي  ْحَمِن  ا َفَرُس الرَّ لإِِلْنَساِن ، فَأمَّ
ا َفَرُس اإِلْنَساِن َفالَِّذي َيْرَتبُِطَها َيْلَتِمُس َبْطنََها َمَخاَفَة اْلَفْقِر« رواه الشاشي في  َفالَِّذي ُيَراَهُن َعَلْيِه ، َوَأمَّ

مسنده.

شيبة  أبي  ابن  وأخرج 
والنسائي  ومسلم  والبخاري 

الله  رسول  قال  قال:  أنس  عن 
في  »الَبَرَكُة   :

َنَواِصي الَخْيِل«.

إلٰى  َأَحبَّ  َشْيٌء  َيُكْن  َلْم  قال:  وعنه 
َبْعَد    ِه  اللّٰ َرُسوِل 

النَِّساِء ِمَن الَخْيِل. اه�.

َوَوَرَد عن�ه  أن�ه ق�ال: في 
قوله تعالٰى: )ې ې ى ى ائ( 

�ْيَطاُن إِْنس�اًنا في  ، وال َيُخبُِّل الشَّ ق�ال: »ُهُم الِجنُّ
َداِرِه َفَرٌس َعتِيٌق« أخرجه أبوالشيخ.

عنه  جده  عن  أبيه  عن  المهدي  أبي  وعن 
تعالى:)ې ې  قوله  في   

اْرَتَبَط  فَمِن   ، الِجنُّ »ُهُم  قال:  ى ى ائ( 
أخرجه  َشْيَطاٌن«  َمنِْزَلُه  ْل  َيَتَخلَّ َلْم  الَخْيِل  ِمَن  ِحصاناً 

أبوالشيخ.

تعالى:  قوله  في    عباس  ابن  وعن 

ْيَطاُن ال  )ې ې ى ى ائ( َيْعنِي الشَّ
  ََّيْسَتطِيُع َناِصَيَة َفَرٍس؛ أِلَنَّ النَّبِي
َفاَل  الَخْيُر«  َنَواِصيَها  في  َمْعُقوٌد  »الَخْيُل  قال: 

َيسَتطِيُعُه َشْيَطاٌن أبًدا.

ُل  وأخرج الواقديُّ عن سالم بن جندب قال: »َأوَّ
َمْن َركَِب الَخْيَل إِْسَماِعيُل ابُن إِْبَراِهيَم ي ، 
َرْت َلُه«. َوإِّنما َكاَنْت َوْحًشا ال ُتَطاُق َحّتٰى ُسخِّ

وعن ابن عباس  قال: »َكاَنِت الَخْيُل 
إِْسَماِعيُل  َركَِبها  َمْن  ُل  َوَأوَّ ُتْرَكُب،  ال  َوْحًشا 

َيِت الِعَراُب«. ش، فبذلك ُسمِّ
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ْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل بَِرْفِع  ُه َتَعالى إِلِ وعنه أيضا قال: »َكاَنِت الَخْيُل َوْحًشا َكَسائِِر الُوُحوِش، َفَلّما َأِذَن اللّٰ
ُه إِلٰى إِْسَماِعيَل  َخْرُتُه َلُكَما ، ُثمَّ َأْوحٰى اللّٰ : إِّني ُمْعطِيُكما َكنًْزا ادَّ ُه َعزَّ َوَجلَّ الَقَواِعِد ِمَن الَبْيِت َقاَل اللّٰ

وال  َعاُء  الدُّ َما  َيْدِر  َوَلْم  َأْجَياٍد  إلى  ش  إِْسَماِعيُل  فَخَرَج  الَكنِْز،  بِٰذلَِك  فاْدُع  اْخُرْج  َأِن  ش 
َعاَء َفَلْم َتْبَق َعَلٰى َوْجِه األَْرِض َفَرٌس إاِّل َأَجاَبْتُه َفَأْمَكنَْتُه ِمْن َنَواِصيها ،  ُه الدُّ الَكنُْز، َفَأْلَهَمُه اللّٰ

وَذلََّلها َلُه، فاْرَكُبوها واْعَتُدوها فإِّنها َمَياِميُن، وإِنَّها ِميَراُث َأبِيُكْم إِْسَماِعيُل ش« رواه أحمد 
بن سليمان النجار .

األَْجُر   : الِقَياَمِة  َيْوِم  إىِٰل  اخَلرْيُ  بِنَواِصيها  َمْعُقوٌد  »اخَلْيُل   : وقال 
َوالَغنِيَمُة«. رواه مسلم عن جرير بن عبد الله.

وقال : »الَبَرَكُة في َنَواِصي الَخْيِل« متفق عليه عن أنس.

وقال : »الخيُل لثالثٍة : ِهَي لُرجٍل أجٌر ، ولُرجٍل ِسْتٌر ، وعلى رجٍل ِوزٌر ، فأّما 
اّلذي ِهَي لُه أجٌر ، فرُجٌل رَبَطها في سبيِل اللِه ، فأطاَل لها في َمْرٍج أْو 

وضِة كانْت لُه حسناٍت  ا أصاَبْت في طَِيلِها من المْرِج والرَّ رْوضٍة ، فَلمَّ
، ولْو أنَّها َقَطَعْت طَِيَلها َفاْسَتنَّْت َشَرًفا أْو َشَرَفْيِن كانْت آثاُرها 

ُيِرْد  ْت بنْهٍر فشِرَبْت ولْم  وأْرواُثها حسناٍت لُه ، ولْو أنَّها مرَّ
أْن َيسِقَيها كان ذلَك لُه حسناٍت ،ورجٌل رَبَطها تَغنِّيًا ، وِسْتًرا 

ًفا ، ُثمَّ لْم ينَْس حقَّ اللِه في ِرقابِها وُظهوِرها فِهَي لُه ِستٌر ، ورجٌل  ، وتَعفُّ
ربَطها فْخًرا وِرياًء ونِواًء ألهِل اإلسالِم، فِهَي لُه ِوزٌر« متفق عليه.

الطِّيُل: َحْبٌل ُيَشدُّ َأَحُد َطَرَفْيِه في َوتٍِد َأْو َغْيِرِه، والطََّرُف اآلَخُر في َيِد 
الَفَرِس لَِتُدوَر بِِه َوَتْرَعٰى في ُسُهوَلٍة َوُيْسٍر.

اْسَتنَّْت: َجَرْت لَِمْرِجها َوَنَشاطِها ُدوَن َأْن َيُكوَن َعَلْيها َراكٌِب.

َشَرًفا: َشْوًطا. َتَغنِّيًا: اِْستِْغناًء َعِن الطََّلِب ِمَن النّاِس. نَِواًء: ُمَعاَداًة.

َدَقِة«،  ِف بِالصَّ وقال : »الُمنِْفُق َعَلٰى الَخْيِل َكالُمَتَكفِّ
أي: الذي َيُمدُّ َيَدُه بَِها. عن أبي هريرَة في »كنز العمال«.

وقال  : »َمَياِمُن الَخْيِل في ُشْقِرها«. عن ابن عباس في 
»كنز العمال«.، وذلك حسب التجربة، انتهى.
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فائدة:
أن    أنس  عن  قتادة  حديث  من  النََّسائِيُّ  روٰى 
ٌء َأَحبُّ إَِلْيِه ِمَن اخَلْيِل  النبي  مل َيُكْن َشْ

َبْعَد النَِّساِء. بإسناد جيد.
النبي  أن  املليكي  ُعَرْيٍب  عن  َسْعٍد  اْبِن  طبقاِت  ويف 

 ُسئَِل عن قوله تعاىل: )ۈ ٴۇ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
فقال  ُه��ْم؟  َم��ْن  ەئ(  ائ  ائ  ى  ى  ې 
: »َأْصَحاُب اخَلْيِل، قال: إِّن امُلنِْفَق َعىٰل 
َدَقِة ال َيْقبُِضها، َوَأْبَواُلا َوَأْرَواُثها  اخَلْيِل َكَباِسِط َيِدِه بِالصَّ

َيْوَم الِقَياَمِة َكَذكِيِّ املِْسِك«.
وُعَرْيٌب بَِضمِّ الَعْنِ امُلْهَمَلَة. انتهى
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وقال : »اْرَتبُِطوا اْلَخْيَل، َواْمَسُحوا بِنََواِصيَها َوَأْعَجاِزَها« رواه أبوداود ؛ وقال  : »اْلَخْيُر َمْعُقوٌد بِنََواِصي اْلَخْيِل إَِلى 
َدَقِة ال َيْقَطُعَها«. ِه َكاَنِت النََّفَقُة َعَلْيِه َكَباِسِط َيِدِه بِالصَّ َيْوِم اْلِقَياَمِة « رواه ابن خزيمة. وقال : »َمِن اْرَتَبَط َخْياًل في َسبِيِل اللّٰ

َدَقِة ال  ِه َكَباِسِط َيِدِه بالصَّ وعن ابن الحنظلية  قال: قال رسول الله : »إِنَّ الُمنِْفَق َعَلٰى الَخْيِل في َسبِيِل اللّٰ
َيْقبُِضَها«.

ِه إيماًنا بالله وتصديًقا بَِوْعِد  وعن أبي هريرة  قال: قال رسول الله : »َمِن اْحَتَبَس َفَرسًا في َسبِيِل اللّٰ
ُه َوَرْوُثُه َوَبْوُلُه َحَسنَاٍت في ِميَزانِِه َيْوَم الِقَياَمِة« رواه البخاري. ِه َكاَن ِشَبُعُه َوِريُّ اللّٰ

ُه َلُه َأْجَر َسْبِعيَن َفَرسًا َيْحِمُل َعَلْيها في َسبِيِل  وقال : »َمْن َأْطَرَق ُمْسلًِما َفَرسًا َفَأْعَقَب َلُه الَفَرُس َكَتَب اللّٰ
ِه«. ِه، وإِْن َلْم ُتْعِقْب َلُه َكاَن َلُه َكَأْجِر َسْبِعيَن َفَرسًا َتْحِمُل في َسبِيِل اللّٰ اللّٰ

ُغوَن فيها  ُيَمرِّ َمَراَغٌة  ِمْصُر كان لكلِّ قوٍم  أنه لما ُفتحْت  وأخرج أبو عبيدة في »كتاب الخيل« عن معاوية بن خديج 
َم عليه وَوَقَف، ثم قال: يا أبا ذر ما هذا الفرُس؟ قال:  ُغ َفَرسًا َلُه فَسلَّ ُخُيوَلُهم، فَمرَّ معاويُة بأبي َذرٍّ  وهو ُيَمرِّ
فرٌس ال أراه إال مستجابًا. قال: وهل َتْدُعَونَّ الَخْيُل وُتَجاُب؟ قال: نعم، ليس من ليلٍة 
ْرَتنِي اِلْبِن آَدَم ، وَحَمْلَت ِرْزقي  إال والَفَرُس َيْدُعو فيها ربَّه فيقول: َربِّ إِنََّك َسخَّ
الُمْسَتَجاُب ومنها  فِمنَْها  َوَولِِدِه،  َأْهلِِه  ِمْن  إليِه  َأَحبَّ  فاْجَعْلنِي  الٰلُهمَّ   ، َيِدِه  في 
َغْيُر الُمْسَتَجاِب، وال أرٰى َفَرِسي ٰهذا إال مستجاًبا. أخرجه أبو عبيدة في »كتاب الخيل«.

َعَربِيٍّ  َفَرٍس  ِمْن  »َما   : الله  رسول  عن  ذر  أبي  وعن 
ْلَتنِي ِمْن  َلُه ِعنَْد ُكلِّ َسَحٍر بَِدْعَوَتْيِن؛ َيُقوُل: اْلٰلُهمَّ َمْن َخوَّ إاِّل ُيْؤَذن 
َبنِي آَدَم َفاْجَعْلني ِمْن َأَحبِّ َمالِِه َوَأْهلِِه إَِلْيِه«. وعن عبد الله بن 
عمرو قال: أصاب رسول الله  فرًسا من 
َجَدس -حيٍّ من اليمن- فأعطاه رجاًل من األنصار، 
وقال: »إذا َنَزْلَت َفاْنِزْل َقِريًبا ِمنّي َفإِّني َأَتَسارُّ إلٰى 
َصِهيلِه« ، ففقده ليلًة فسأل عنه فقال: يا رسول 
ِه إِّنا َخَصْينَاُه. فقال: »َمثَّْلَت بِِه.. َمثَّْلَت بِِه..  اللّٰ
َمثَّْلَت بِِه.. الَخْيُل َمْعُقوٌد في َنَواِصيها الَخْيُر إِلٰى 
 ، َمَذابُّها  وَأْذَناُبها   ، َأْدَفاُؤها  َأْعَراُفها   ، الِقَياَمِة  َيْوِم 

اِْلَتِمُسوا َنْسَلها ، وَباُهوا بَِصِهيلِها الُمْشِركِيَن«.
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وَأّما  َفَأْدَفاُؤها،  َأْعَراُفها  َوَأّما  َفَمَذابُّها،  َأْذَناُبها  »َأّما  الخيل وأعرافها ونواصيها، وقال:  أذناب  عن جزِّ    الله  نهى رسول  وقد 
َنَواِصيها ففيها الَخْيُر« رواه أحمد.

َنَواِصيها،  َأْعَراَفها وَنَواِصيها، فإن الَبَرَكَة في  وا  َأْذَناَب الَخْيِل وال َتُجزُّ َتْهُلُبوا  قال: »ال    أن رسول الله  وعن أنس 
َوِدفاُؤَها في َأْعَرافِها، وَأْذَناُبها َمَذابُّها« أخرجه أبونعيم في »أخبار أصبهان«.

َمَذابُّها،  َأْذَناُبها  فأّما  َأْذَناَبها،  َمَعاِرَفها وال  الَخْيِل وال  َنَواِصَي  وا  َتُقصُّ يقول: »ال    الله  أنه سمع رسول  وعن عتبة 
وَمَعاِرُفها َأْدَفاُؤها، َوَنَواِصيها َمْعُقوٌد فيها الَخْيُر«رواه أبوداود.

وعن أبي واقد أنه بلغه أن رسول الله  قام إلى فرسه فَمَسَح وجَهه بُكمِّ قميصه فقالوا: يا رسول الله بقميصك؟! 
قال: »إِنَّ ِجْبِريَل َعاَتَبنِي في الَخْيِل« طبقات ابن سعد.

وعن شيخ من األنصار أن رسول الله  مسح بطرف ردائه وجه فرسه، وقال: »إِّني ُعوتِْبُت اْلَلْيَلَة في إَِذاَلِة 
الَخْيِل« رواه أبوعبيدة في »كتاب الخيل« .

وعن جرير بن عبد الله  قال: رأيُت رسول الله  َيْفُتُل َناِصَيَة َفَرٍس َبْيَن أِْصَبَعْيِه  ويقول: 
»الَخْيُل َمْعُقوٌد بِنََواِصيَها الَخْيَر إِلٰى َيْوِم الِقَياَمِة« رواه النسائي.

بثوبه  فرسه  وجه    الله  رسول  مسح  قال:  دينار  بن  الله  عبد  وعن 
وقال: »إِنَّ ِجْبِريَل َباَت اْلَلْيَلَة ُيَعاتُِبنِي في َأِذلَِّة الَخْيِل« رواه أبوعبيدة في »كتاب الخيل« .

وقال : »ال َتُقوُدوا الَخْيَل بِنََواِصيَها َفُتِذلُّوها« رواه أبوداود.

ولعنه،  فرسه  وجه  ضرب  رجاًل    الله  رسول  وأبصر 
َسبِيِل  في  َعَلْيِه  ُتَقاتَِل  َأْن  إاِّل  النّاُر،  نََّك  َلَتَمسَّ تِْلَك!  َمَع  »ٰهِذِه  فقال: 

وَضُعَف  َكُبَر  أن  إلى  وَيْحِمُل  عليه  ُيقاتُل  الرجُل  ِه«، فجعل  اللّٰ
وجعل يقول: اِْشَهُدوا.. اِْشَهُدوا. أخرجه الحسن بن عرفة.

  ِه  اللّٰ رسول  أن  ثابت  بن  زيد  وعن 
َقَضٰى في َعْيِن الَفَرِس ُرْبَع َثَمنِِه. 

وفي الحديث: »َما ِمْن َفَرٍس إاِل َوَيُقوُل في ُكلِّ 
يوم: اْلٰلُهمَّ َمْن َجَعْلَتنِي َلُه َفاْجَعْلنِي َأَحبَّ َأْهلِِه 

إَِلْيِه« سنن أبي نصر القاضي.

َهاَن َوُماَلَعَبَة  ْمَي َوالرِّ وفي الحديث أيًضا: » الَماَلئَِكُة َتْشَهُد َثاَلثًا : الرَّ
ُجِل َأْهَلُه « أخرجه ابن عدي. الرَّ

وقد َساَبَق النَّبِيُّ  بين الَخْيِل وَراَهَن. رواه أحمد.
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ُب يف  ُب فِيِه بَِيِدِه كا َيْضِ وقيل: إّن الَفَرَس ال حُيِبُّ املاَء الّصايف، وال َيْضِ

ُه َيرٰى َشْخَصُه يف امَلاِء الّصايِف َفُيْفِزُعُه، وال َيَراُه يف  امَلاِء الَكِدِر َفَرًحا به، َفإِنَّ

امَلاِء الَكِدِر.

، َوُبُطوَنا  وقال : »َعَلْيُكْم بِإَِناِث اخَلْيِل؛ َفإِنَّ ُظُهوَرَها ِعزٌّ

َكنٌْز«.

ُلوَها«. َوَقاَل : »َأْكِرُموا اخَلْيَل َوَجلِّ

لريح  قال  الفرس  يلق  أن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أراد  مَلَّا   : اآلثار  بعض  ويف 

ا ألوليائي وجاال ألهل طاعتي   اجلنوب: إين خالق منك  خلقًا أجعله عزًّ

له:  فقال  فرًسا،  منها قبضة فخلق  يا رب، فقبض  اخلق  الريح:  فقالت   .

عىل  منحازة  والغنائم  بناصيتك،  معقوًدا  اخلري  وجعلُت  عربياً،  جعلُتك 

ظهرك، وجعلُتك تطري بال جناح، فأنت للطلب وأنت للهرب، وسأجعل 

عىل ظهرك رجااًل يسبحونني وحيمدونني وهيللوين.

وفيها : »فلا سمعت املالئكة بخلق الفرس قالوا: يا رب نحن مالئكتك 

نسبحك ونحمدك ونللك.. فاذا لنا؟ فخلق اهلل لا خياًل لا أعناق كأعناق 

البخت، يمد هبا من يشاء من أنبيائه ورسله ، فلا استوت قوائم الفرس عىل 

األرض قال اهلل له: أذل بصهيلك املرشكن،  وأمأل به آذانم، وأرعب به 

قلوهبم، فلا عرض اهلل عىل آدم كل شء خلق قال له: اخرت من خلقي ما 

شئَت. فاختار الفرس، فقيل له: اخرتَت عزك وعز ولدك خالًدا ما خلدوا 

وباقًيا ما بقوا« شرح ثالثيات مسند أحمد للسفاريني.
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وعن أبي هريرة  قال: قال رسول الله : »اْلَخْيُل َمْعُقوٌد 

فِي َنَواِصيَها اْلَخْيُر إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ، 

َواْلَخْيُل َثالَثٌة : َخْيُل َأْجٍر ، َوَخْيُل ِوْزٍر، َوَخْيُل َسْتٍر ، 

ُظُهوَرَها  َينَْس  َوَلْم  ال  َوَتَجمُّ ًما  َوَتَكرُّ ًفا  َتَعفُّ َخَذَها  اتَّ َفَمِن  َسْتٍر  َخْيُل  ا  َفَأمَّ

َوُبُطوَنَها فِي ُعْسِرِه َوُيْسِرِه ، 

َها ال ُتَغيُِّب فِي ُبُطونَِها َشْيًئا  ِه َفإِنَّ ا َخْيُل األَْجِر َفَمِن اْرَتَبَطَها فِي َسبِيِل اللَّ َوَأمَّ

َأْو  َشْوًطا  َواٍد  فِي  َتْعُدوا  َوال   ، َوَأْبَواَلَها  َأْرَواَثَها  َذَكَر  َحتَّى  َأْجٌر  َلُه  َكاَن  إاِل 

َشْوَطْيِن إاِل َكاَن فِي ِميَزانِِه ، 

َها ال ُتَغيُِّب فِي ُبُطونَِها  ًخا َعَلى النَّاِس َفإِنَّ ا َخْيُل اْلِوْزِر َفَمِن اْرَتَبَطَها َتَبذُّ َوَأمَّ

َشْيًئا إاِل َكاَن ِوْزًرا َعَلْيِه َحتَّى َذَكَر َأْرَواَثَها َوَأْبَواَلَها ، َوال َتْعُدوا فِي َواٍد َشْوًطا 

َأْو َشْوَطْيِن إاِل َكاَن َعَلْيِه ِوْزٌر« رواه البيهقي في »شعب اإليمان«.

وقال : »في الَخْيِل َوَأْبَوالَِها وَأْرَواثِها َكفٌّ ِمْن ِمْسِك الَجنَِّة« 

رواه ابن أبي عاصم.

وعن تميم الداري قال: سمعت رسول الله  يقول: » َما ِمَن 

ُقُه َعَلْيِه إاِلَّ ُكتَِب َلُه بُِكلِّ َحبٍَّة َحَسنٌَة«  اْمِرٍئ ُمْسلٍِم ُينَقِّي لَِفَرِسِه َشِعيًرا ، ُثمَّ ُيَعلِّ

رواه أحمد.
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قال  قال:    الصديق  بكر  أبي  وعن  وقال: 
الَجنََّة  َيْدُخُل  »اَل   : الله  رسول 
أن  أخبرَتنا  أال  الله  يا رسول  قالوا:  الَمَلَكِة«.  ُء  َسيِّ
قال:  وأيامى؟!  مملوكين  األمم  أكثر  األمة  هذه 
»َبلٰى، َفَأْكِرُموُهْم بَِكَراَمِة َأْواَلِدُكْم، َوَأْطِعُموُهْم ِمّما 
»َفَرٌس  الدنيا؟ قال:  ينفعنا في  قالوا: فما  َتْأُكُلون«. 
ِه، َوَمْمُلوٌك َيْكِفيَك،  َتْرَتبُِطُه ُتَقاتُِل َعَلْيِه في َسبِيِل اللّٰ

فإذا َكَفاَك َفُهَو َأُخوَك« رواه ابن ماجه.
الله  رس���ول  سمعت  ق���ال:  سليمان  وع��ن 
 يقول: »َما ِمْن َرُجٍل ُمْسلٍِم إاِّل ُحقَّ 

َعَلْيِه َأْن َيْرَتبَِط َفَرسًا إذا َطاَق ٰذلَِك« رواه المحاملي. 
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فائدة:

َأْسَماَءها  َذَكَر  َعَشَر،  َخْمَسَة  الَخْيِل  ِمَن    ِه  اللّٰ لَِرُسوِل  َكاَن 

يَرِة  ْمَياطِيُّ في ِسيَرتِِه، َوَأْوَصَلها َبْعُضُهْم إلٰى ِعْشِريَن، وَوَرَد في السِّ الَحافُِظ الدُّ

الَحَلبِيَِّة َأّنُه  َمَسَح َوْجَه َفَرِسِه َوِمنَْخَرْيِه وَعْينَْيِه بُِكمِّ َقِميِصِه، 

ِه َتْمَسُح بُِكمِّ َقِميِصَك؟! فقال : »إِنَّ  َفِقيَل َلُه: يا رسوَل اللّٰ

ِجْبِريَل َعاَتَبنِي في الَخْيِل« َأْي: في اْمتَِهانِها. وفي رواية »في ِسَياَستِها«.

القيامة،  يوم  إلى  الخير  بِنََواِصيَها  َمْعُقوٌد  »الَخْيُل   : وقال 

َوَأْهُلَها ُمَعاُنوَن َعَلْيها، َفُخُذوا بِنََواِصيها َواْدُعوا بِالَبَرَكِة «.

َق  فَعلَّ )الطِّْرِف(  َفَرِسِه  إلى    قام  تبوك  في غزوة  كان  ولّما 

َتْمَسُح  ِه  اللّٰ َرُسوَل  َيا  َلُه:  َفِقيَل  بِِرَدائِِه،  َظْهَرُه  َيْمَسُح  وَجَعَل  َشِعيَرُه،  َعَلْيِه 

بِِرَدائَِك؟! فقال: »َنَعْم، َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ ِجْبِريَل َأَمَرنِي بِٰذلَِك«.

الّداِريِّ  َتِميٍم  َعَلٰى  َدَخْلُت  قال:  بعضهم  وعن 
ُينِْقي  فَوَجْدُتُه  الَمْقِدِس،  َبْيِت  َأِميُر  َوُهَو   
ها  لَِفَرِسِه َشِعيرًا، َوَجَعَل َيْمَسُح َظْهَرُه، َفُقْلُت: َأيُّ
َسِمْعُت  إِّني  فقال:  َغْيُرَك؟  لٰهَذا  كاَن  ما  األَِميُر 
َنّقٰى  »َمْن  يقوُل:    ِه  اللّٰ َرُس��وَل 
َكَتَب  َعَلْيِه  َقُه  ُيَعلِّ َحّتٰى  بِِه  َجاَء  ُثمَّ  َشِعيرًا  لَِفَرِسِه 
ماجه  ابن  لفظ  َحَسنًَة«. وفي  َشِعيَرٍة  بُِكلِّ  َلُه  ُه  اللّٰ
الله  رس��ول  سمعت  ق��ال:  ال��داري  تميم  عن 
في  َفَرسًا  اْرَتَبَط  »َمِن  يقول:   
َحبٍَّة  بُِكلِّ  َلُه  َكاَن  بَِيِدِه  َعَلَفُه  َعاَلَج  ُثمَّ  ِه  اللّٰ َسبِيِل 

َحَسنٌَة«. انتهى.
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فائدة:

اْسٌم ال  ُه  أِلَنَّ الَهاَء؛  فيه  ُيْدِخُلوا  لم  الَخْيِل،  األُْنثٰى من  الَفَرُس   : الِحْجَرُ 
الَخْيِل:  َأْحَجاُر  َوِقيَل:  َأْحَجاٌر وُحُجوٌر،  َكُر، والَجْمُع  الذَّ فِيِه  ُيَشاِرُكها 

. َما ُيتََّخُذ ِمنَْها لِلنَّْسِل ، َوَلْيَس بَِقِويٍّ

ِه الَعْرَزِميِّ َعْن ُعَمَر  ِد ْبِن ُعَبْيِد اللّٰ وفي َكاِمِل اْبِن َعِديٍّ في َتْرَجَمِة ُمَحمَّ
 قال: »َلْيَس في  ِه أن النبي  َأبِيِه َعْن َجدِّ بِن ُشَعْيٍب َعْن 

ِحْجَرٍة وال َبْغَلٍة َزَكاٌة« انتهى.

وهي في المنام امرأٌة شريفٌة مباركٌة؛ لقوله : »ُظُهوُرها 
، وُبُطوُنها َكنٌْز«.  ِعزٌّ

وربما دلت الِحجرُة البيضاُء على امرأٍة ذات َحَسٍب وَنَسٍب، والحمراُء 
على امرأٍة ذاِت زينٍة، والخضراُء على امرأٍة ذاِت مرض، والسوداُء على 

ْهَماُء كٰذلك. امرأٍة ذات ُمْلُك وُسْؤُدٍد ، والدَّ
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mm.وَفَرٌس اسمه الَيْعُبوب ، والَيْعُبوب اسٌم للَفَرِس الَجَواد
mm وَفَرٌس اسمه البحر، ]اشتراه من تجار من اليمن ، وراهن عليه

في خيول المسلمين مراٍت وسبقها حتى إذا مرَّ به قال: »ما أنت 
إال بحٌر« أخرجه الدمياطي في »فضل الخيل«[.

mmوَفَرٌس اسمه مكيت
mm.وَفَرٌس اسمه األدهم
mm ْحَوِة أي: َبِعيُد َحا، ]ِمْن َقْولِِهْم: َفَرٌس َبِعيُد الشَّ وَفَرٌس اسمه الشَّ

الُخْطَوِة[ .
mm.]ْجل، ]ِمْن قولهم: َسَجْلُت الَماَء أي: َصَبْبُتُه وَفَرٌس اسمه السِّ
mm.وَفَرٌس اسمه الضريس
mm. وَفَرٌس اسمه َمنُْدوٌب
mm وَفَرٌس اسمه ذو الُعّقال بضم العين ]وتشديد القاف، وهو َظَلٌع

َيْأُخُذ في َقَوائِِم الّداَبِة[.  انتهى.
وكان له  َبْغَلٌة ُيقال لها: ُدْلُدل أهداها له المقوقس، 

ة. وَبْغَلٌة يقال لها: فِضَّ

mm اشتراه ِرس،  الضَّ اسمه  َفَرٌس  الخيل  من  له    كان 
َل ما غزا عليه ُأُحًدا،  ْكَب[ ، َأوَّ بعشر أواٍق من الفضة، ]ثم َسّماُه السَّ
ُمْطَلَق  اًل  ُمَحجَّ َأَغرَّ  ُكَمْيتًا  ]وكان  غيُره.  يومئذ  للمسلمين  ليس 

الَيِميِن[.
mm.اًل، وقيل: كاَن َأْدَهَم وَفَرٌس اسمه َمالح، وكان َأَغرَّ ُمَحجَّ
mm.ِرس، وكان صعبًا وَفَرٌس اسمه الضَّ
mm وَفَرٌس اسمه الُمالِوح، أي : الّضاِمُر الذي ال َيْسُمن، وقيل: العظيم

األضالع، وقيل عظيم األلواح.
mm.وَفَرٌس يقال له الُمْرَتِجُز لُِحْسِن َصِهيلِِه، وكان َأْبَيَض
mm.]تِِه وَصاَلَبِة َحافِِرِه وَفَرٌس يقال له الظَِّرب، ]أي: لُِقوَّ
mm.وَفَرٌس يقال له النَِّجيُب ، والظِّْرُب والنَِّجيُب الَكِريُم ِمَن الخيل
mm.وَفَرٌس يقال له اْلُلَحْيف
mm. وَفَرٌس يقال له اْللَِزاز
mm وَفَرٌس اسمه الظِِّرب، وقيل: بالّضاد ، فأما اْللِزاز فأهداه له المقوقس

. ملك مصر، وأما الظِّرب# فأهداه له َفْرَوُة بُن َعْمٍرو الُجَذاِميُّ
mm.وكان َأْشَقَر ، وَفَرٌس يقال له الَوْرُد أهداه له َتِميٌم الّداِريُّ
mm وَفَرٌس اسمه َسْبَحة، أي: كثيرة الجري، ]وكانت شقراء، ابتاعها

َمدِّ  َحَسَن  َكاَن  إذا  الّسابُِح  والَفَرُس  اإلبل،  من  بعشر  جهينة  من 
الَيَدْيِن في الَجْرِي[.

mm.ة وَفَرٌس اسمه ذو اْللِمَّ
mm اْرَتَجَل الَفَرُس اْرتَِجاالً: إذا وَفَرٌس اسمه الُمْرَتِجل، ]من قولهم: 

وهي   � الَهْمَلَجِة   من  بشيء   � العالية  السرعة  وهو   � الَعنََق  َخَلَط 
السرعة مع التََّبْخُتر � فَراَوَح بين شيٍء من هذا وشيء ٍمن هذا[.

mm.]ُه ُيْسَتَراُح بِِه اَحِة أِلَنَّ وَفَرٌس اسمه الِمْرَواح ، ]أي: ِمَن الرَّ
mm.]ْئِب ْرَحاُن ِمْن َأْسَماِء الذِّ ْرَحان، ]والسِّ وَفَرٌس اسمه السِّ
mm وَفَرٌس اسمه الَيْعُسوب، ]وهو اْسُم َطائٍِر َأْطَوَل ِمَن الَجَراَدِة ُتَشبَُّه به

ُموِر والنُّْحف[. الَخْيُل في الضُّ

 ب�ه�� ���ا �يه�ل�ه ���د
��لب�ىي دب�ا��ر �حب هي:  ��ؤ�د ���ب�ا
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فائدة:
األَْسَماِء  ِمَن  الَقْرآِن  في  ُأْبِهَم  فيما  واإِلْعالِم  »الَتْعِريِف  في  َهْيلِيُّ  السُّ قال 
َفَأْسَماُؤَها:   ِه  اللّٰ َرُسوِل  َخْيُل  )وأما   َواألَْعاَلِم«: 
ْكُب أيضا َشَقائُِق النُّْعَماِن. ُه َسْيٌل، َوالسَّ ْكُب، َوُهَو ِمْن: َسَكَب الَماَء، َكَأنَّ السَّ

َي بٰذلَِك لُِحْسِن َصِهيلِِه. والُمْرَتِجُز ، ُسمِّ
المعجمة،  بالخاء  الَُّلَخْيف  ويقال  بَِجْريِِه،  األَْرَض  َيْحلُِف  كأنه  واللَُّحْيف 

َذَكَرُه الُبَخاِريُّ في َجاِمِعه.
ُه َأْي: َأْثَبَتُه. ُه ما َساَبَق َشْيئًا إاِّل َلزَّ واْللَِزاُز َمْعنَاُه َأنَّ

  الَخّطاِب  ْبِن  لُِعَمَر  َوَهَبُه  َوالَوْرُد   ، ِرُس  والضَّ  ، وُماَلِوُح 
ِه، َوُهَو اّلِذي َوَجَدُه ُيَباُع بُِرْخٍص(. انتهى. فَحَمَل َعَلْيِه ُعَمُر في َسبِيِل اللّٰ

: قال الشاعر الَعَدنِيُّ

ِعْلٌق  َسَكاَب  إِنَّ  َأبِيَك  ُيَباُعَلَعْمُر  َواَل  ُيَعاُر  اَل  َنِفيٌس   

َلَدْينَ�ا ُمِفي�َداٌت  َم�ٌة  ُتَجاُعُمَكرَّ َواَل  اْلِعَياُل  َلَها  ُيَجاُع 

أسماء الخيل
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فائدة:
في  اّلتِي  الَخْيِل:  ِمَن  ْهُب  فالشُّ

َغَلَب  َقْد  َبَياٌض  ُبُطونِها 
واِد.  َعلٰى السَّ

وُد. ْهُم: السُّ والدُّ
َكُر الَفْحُل من  والُحُصُن: َجْمُع ِحَصاٍن، وهو الذَّ

الخيِل، قال المتنبي:

َمَدْحُت قومًا َوإِْن ِعْشنَا َنَظْمُت َلُهْم

َقَصائًدا ِمْن إَِناِث الَخْيِل والُحُصِن

تف�صيل: 

الَفَرِس  وَصْوُت  ِهيُل،  الصَّ الَخْيِل  َصْوُت 
في َأْكَثِر َأْحَوالِه.

َبُح: َصْوُت َنَفِسه إذا َعَدا ، وقد َنَطَق  الضَّ
به الُقْرآُن، فقال تعالى: )گ 

ڳ(.

ُدُه ِمْن ِمنَْخِرِه إذا  الَقْبع: َصْوٌت ُيَردِّ
َنَفَر ِمْن َشْيٍء َأْو َكِرَهُه.

َصاِحَبُه  رأٰى  أو  الَعَلَف  َطَلَب  إذا  َصْوُتُه  والَحْمَحَمُة: 
فاْسَتْأَنَس إَِلْيِه.

ِقيب: َصْوت َبْطنِه، وكذلك الَبْقَبَقُة والَقْبَقَبُة. والَخِضيَعُة والرَّ

ِعيق: َصْوٌت ُيْسَمُع من ُقنْبِه )ِوَعاِء َقِضيبِِه(، كما ُيْسَمُع  عاُق والرَّ الرُّ
ِر  ُمَؤخَّ في  اّلِذي  ْيِر  السَّ ُهَو  والَقَتُب  َمَكة،  الرَّ ِر[  ]ُمَؤخَّ ُثْفِر  من  الَوِعيُق 

ْرِج.  السَّ

ها الَفَرُس. اه�  »فقه اللغة«. َمَكُة الَبْغَلُة ، ُأمُّ والثَّْغُر كذلك والرَّ

ُه َهْمَهَم بَرْأِسِه جواٌد قد ُربَِط  وِمّما ُيْذَكُر َعن َذَكاِء الَخْيِل َوإِْنجائِها أِلَْصَحابِها: َأنَّ
بجانِبِه َسيُِّدُه الَمْأُسوُر، فأشار إليه الَجَواُد َأْن ُفكَّ ُعْقَدتِي ، فَتَدْحَرَج األَِسيُر علٰى 
األَْرِض َحّتٰى َحلَّها، فاْنَتَشَلُه الَجَواُد ِمْن ِحَزاِمِه بَِفِمِه ُثمَّ َأْسَرَع بِِه ُطوَل اْلَلْيِل َحّتٰى 

، َفَماَت الَجَواُد َوَنَجا َصاِحُبُه. َوَصَل الَحيَّ
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فائدة مهمة تخت�ص بالم�صابقة و�لمنا�صلة وبيان حكمها وكيفيتها

mm َتُكوَن َأْن  بَِشْرِط  َهاِم  بِالسِّ والُمَناَضَلُة  الّدواّب  َعَلٰى  الُمَساَبَقُة  َتِصحُّ 
المَساَبَقُة َمْعُلومًة، َوِصَفُة الُمَناَضَلِة َمْعُلوَمًة.

َتْخَتصُّ  بِالَخْيِل  َأّنها  إال  َهاِم  َوالسِّ بالَخْيِل  الُمَساَبَقِة  َعلٰى  الُمَساَبَقُة  َوُتْطَلُق 
َهاِم َتْخَتصُّ بِالنَِّضاِل. هاَن، وبالسِّ بالرِّ

)ۇ ۆ ۆ ۈ  تعالى:  الله  قال  ّنة،  َوالسُّ الِكَتاُب  فيها  واأَلْصُل 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( ، وَيُجوُز بَِشْرِط الَماِل في الُمَناَضَلِة َوالُمَساَبَقِة 
في  نعيم  أبو  رواه  َحاَلٌل.  أي:  َطْلٌق«  الَخْيِل  ِرَهاُن   «: لَِقْولِِه 
ِه  اللّٰ َرُسوِل  َعْهِد  َعلٰى  ُتَراِهُنوَن  َأُكْنُتْم   :   لعثماَن  وقيل  الصحابة،  أسماء 

؟ قال: َنَعْم. رواه أحمد والدارقطني والبيهقي.

mm وُيْمِكُن َوااِلْنتَِهاِء،  ااِلْبتَِداِء  َمْعُلوَمَة  تكوَن  أن  الُمَساَبَقِة  في  ْرُط  والشَّ
نَُّهما لو َتَساَبقَتا ال إلٰى َغاَيٍة َلْم ُيْؤَمْن َأْن ُتْعَطَب  ُوُصوُل الّداّبَتْيِن غالًبا؛ أِلَ

الَفَرُس.

mm َتْبُلُغها ال  َغاَيٌة  ُذِكرْت  فلو  الَمَساَفِة،  َمْعُلوَمَة  َتُكوَن  َأْن  الُمَناَضَلِة  وفي 
َنا ِصفَة اإِلَصاَبِة  َهاُم َبَطَل الَعْقُد، أو بِاإِلَصاَبِة كَخْمٍس َوِعْشِريَن، وْلُيَبيِّ السِّ

َدُة- أو الَخْرِق: وهو أن َيْثُقَب الَغَرَض  ِمْن الَقْرِع -وهي اإلصابُة المجرَّ
وال َيْثُبَت ِفيِه، َأو الَخْسَق: َوُهَو َأن يثبت ِفي اْلَغَرض، َأو الَخْرِم: َوُهَو َأن 
َيْقَطَع اْلَغَرَض، َأو الَمْرِق: َوُهَو َأن َيْنُفَذ من اْلَغَرِض من اْلَجانِب اآلخِر. 

ُه اْلُمَتَعارُف. نَّ َوإِذا ُأْطِلَق الَعْقُد ُحِمَل َعلٰى الَقْرِع أِلَ

mm أحُد ُيْخِرُجُه  قد   � للمسابقِة  الُمْخَرَج  الماَل   : أي   � الِعَوَض  إّن  ثّم 
َسَبَق  َمْن  أّن  على  أحُدهما  أخرَجه  فإن  مًعا؛  ُيخرجاه  وقد  المتسابِقيِن 
منهما َأْحَرَزُه: جاَز؛ ألنه عليه الصالة والسالم َمّر بِِحْزَبْيِن من األنصاِر 

ُهما على َذلِك. رواه الطبراني. َيَتَناَضُلوَن َوقد َسَبَق َأحُدهَما اآلخُر فأقرَّ

mm ،َوإِْن َأْخَرَجُه المتسابقاِن علٰى َأّن َمْن َسَبَق ِمْنُهما َأَخَذ الَجِميَع َلْم َيُجْز
ْم. إال َأْن َيْدُخَل محلٌل بيَنهما إِْن َسَبَق َأَخَذُه ، وإِْن َلْم َيْسبِْق لم ُيَغرَّ

mm غرًضا َيْقِصدا  ولم  َرْميًا  أَلْبَعِدِهما  الماُل  َيُكوَن  َأْن  علٰى  َتَناَضال  ولو 
صّح علٰى اأَلَصّح؛ ألن اإِلبعاَد َمْقُصوٌد أيًضا في ُمَقاَتَلِة الِقالِع وغيِرها، 
َوالَِّذي  اْلَحَرَمْيِن:  الّساِعِد. قال إماُم  ِة  اإِلْرَعاِب واْمتَِحاِن ِشدَّ وُحُصوِل 
ُة  ِخفَّ وُيَراعٰى  ة،  الشدَّ ِفي  الَقْوَسْيِن  اْستَِواُء  ُيْشَتَرُط  َأنه  َهَذا  على  أَراُه 
ُه  َواللّٰ َعِظيمًا،  َتْأثِيرًا  والُبْعِد  اْلُقْرِب  ِفي  ُيَؤثِّراِن  ُهَما  نَّ أِلَ َوَرَزاَنُتُه؛  ْهِم  السَّ

َأْعَلُم. انتهٰى من »كفاية األخيار«.
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